A u t o m a t i s k o c h d a t a s t y rd s k r i d s k o s l i p n i n g

CAG ONE
SPEED ONE
SPEED ONE+

Åk med samma skärpa
i alla skarpa lägen
Den hala isen är förutsättningen för skridskoåkning. Det är ju självklart. Att ha stadiga skridskor som sitter bra är viktigt om man vill få ut det bästa när man ska iväg på långfärd, utföra
en säker piruett eller fightas framför mål i en hockey- eller bandymatch.
Men vad hjälper allt det där om inte skridskorna är ordentligt slipade.
Med hjälp av vårt automatiska skridskoslipsystem blir man alltid på bettet. Du uppnår
högsta jämnhet och likhet varje gång du slipar. Det gör dig både säkrare och bättre.
I den mest avancerade modellen kan varje åkare få sin specialslipning lagrad i ett dataminne
och därmed kunna vara säker på att varje gång få den exakta slipning som önskas. Upp till
99 individuella slipprogram kan lagras per minneskassett. Utvecklingen av CAG ONE har
pågått sedan starten 1986 och idag finns ca 3500 exemplar över hela världen.

1 Spänn fast

2 Ställ in slipdata

3 Starta

Slipskivor och brynor med
olika egenskaper

Diamanter för formning av
slipskivan.

Enkel att sköta
Maskinen är mycket enkel att
sköta. Vem som helst kan använda den. Skridskorna får en utomordentlig finish som ger en låg
friktion mot isen.
Lagring av data
I CAG ONE görs inställningarna
för varje användare individuellt.
Värdena lagras sedan på en löstagbar minneskassett.
Man anger sedan bara ett nummer så plockar datorn fram aktuella värden. Man kan t ex ha en
kassett för varje lag och därmed
är man garanterad en perfekt
slipning enligt var och ens önskemål. Och exakt lika varje gång.
Du kan använda fem olika minneskassetter för olika ändamål:
Gul kassett för kopiering av

befintlig profil, vit för konståkning, blå för målvakt och långa
åkytor. Svart kassett programmerar åkytan för 30 användare
och grå för 99 användare.
Lätt att ta med
Maskinen har låg vikt (ca 25 kg),
en robust konstruktion och är
enkel att transportera.
Dammfri slipning
En styrenhet för dammsugare
(option) som samlar upp slipdammet och ger en bättre arbetsmiljö.
Snabbt och långt
SPEED ONE och LONG ONE slipar
befintlig profil snabbt, 15–20
skridskopar per timme.

Styrenhet för dammsugare, spetsskydd,
skyddsglasögon och
transportlinjal,

Minneskassetter

CAG ONE
Med hjälp av en inbyggd dator kan du programmera
hur slipningen ska utföras.
I första steget mäts befintliga profilen. Värdena
jämförs sedan med de önskade. Därefter genomförs slipningen och man får exakt den profil som
bestämts med en noggrannhet på 0,011 mm.
Längden på åkytan samt den önskade placeringen
ställs in med hjälp av minneskassetten eller
manuellt direkt på displayen. Man kan ha upp till
99 enskilda inställningar per kassett.
Den inbyggda funktionen med en diamant justerar radien och skärpningen av slipskivan.
Maskinens display visar också om slipskivan
behöver bytas eller skridskoskenan är nersliten.
Specifikation
Vikt
Längd
Höjd
Djup
El
Max skenlängd

25 kg
720 mm
220 mm
260 mm
240 V 50Hz 300W
365 mm

SPEED ONE
Den perfekta skridskoslipen när du vill ha en
snabb och säker bearbetning. Maskinen ger ett
enastående slipresultat.
SPEED ONE används för att slipa en befintlig
profil och klarar enkelt 15 – 20 par skridskor i
timmen.
Den inbyggda funktionen med en diamant
justerar radien och skärpningen av slipskivan.
Tvåhandsstart för din säkerhet.
Specifikation
Vikt
Längd
Höjd
Djup
El
Max skenlängd

25 kg
720 mm
220 mm
260 mm
240 V 50Hz 300W
365 mm

SPEED ONE +
Samma maskin som SPEED ONE men specialdesignad för längre skenor t ex för långfärdsskridskor.
Snabb, säker slipning som ger ett utomordentligt
slipresultat.

Specifikation
Vikt
Längd
Höjd
Djup
El
Max skenlängd

28 kg
820 mm
220 mm
260 mm
240 V 50Hz 300W
595 mm

CAG ONE
SPEED ONE
SPEED ONE+
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